
Szüntelenül
A bibliai utalásokat legszembetűnőbben felmutató kötetem — a For-
mula pietatis című — számomra is meglepő és nem egészen érthető
vagy érthetetlen dimenzióiról lenne talán a legérdekesebb és legiz-
galmasabb mondani valamit, de — rájöttem — erről valójában nem
tudnék megfelelően írni, ezért megpróbálom a tudatos vagy tuda-
tosítható szintek felől megközelíteni.

A nyelvi megfogalmazás, a kifejezés módja, ereje, hatása általában
is foglalkoztat, de a Biblia nyelve, akárcsak a költészeté, különösségében,
esszencialitásában, időtlenségében számtalan affektust és — bennünk
meglévő, de talán szunnyadó — effektust képes felébreszteni. Még ha
fordításokon keresztül ismerjük is a Bibliát, ezek a nyelvi áttételek még
mindig és ekként is nagyon erőteljesek tudnak lenni — legalábbis szá-
momra. Az, hogy a bibliai könyvek, szövegek — történetek, törvények,
bölcsesség-gyűjtemények, álmok, üzenetek, próféciák, filozófiai esz-
mefuttatások, erkölcsi tanítások — értelmezése több szinten is meg-
alapozottan lehetséges, az szintén nagyon elgondolkodtató, ahogy az
is, hogy időben is folytonosan képesek elnyerni aktualitásukat.

Bár mindenütt jelenlévő, életünket át- meg átitató bibliai jelek,
utalások, hatások vannak, akár észrevesszük őket, akár nem, a
kötet verseiben két bibliai szöveghelynek van a legmeghatározóbb és
legfelismerhetőbb nyoma: a Zsoltároknak és az Énekek énekének.
A Zsol tárok beszélői az érzelmek — dühök, örömök, csodálatok/rá-
csodálkozások, boldogságok, gyötrelmek, kívánságok, zaklatottsá-
gok, vívódások, megnyugvások, az Akarat megismerésére vágyó-
dások — széles skáláját mutatják, járják be, emiatt beszédmódjuk
beállítottsága, hangneme is nagyon közel áll a költészethez, illetve az
egyfajta, bizonyos módon felfogott költészethez. Bármilyen helyzet-
ből, állapotól indulnak is ki a zsoltárversek, végül különböző megfo-
galmazásokkal és különféle gondolati-érzelmi áttételeken keresztül
mindig a bizalom és a ráhagyatkozás felismerését ismétlik.

Az Énekek éneke a mai napig a Biblia legtöbb kérdést felvető
része, már az is kérdés, hogyan került egyáltalán a kanonizált szö-
vegek közé, másrészt pedig enigmatikusságának kihívásai miatt;
versként, prózaként, történetként, vallomásként is olvasható, jelen-
téseinek szintjei pedig folytonosan megfejtésre hívnak; a szakralitás
és a profanitás nyelvi, tematikai és értelmezői rétegeit egyaránt
megmozgatják; már kezdetektől fogva számos, például allegórikus,
szimbolikus, de ekkléziológiai, mariológiai interpretációt is lehe-
tővé tesznek. Mindez nagyon vonzó, izgalmas szöveggé teszi, fő-
ként, hogy egyes részei személyességig, némelykor a döbbenetig
ható olvasói kihívásokat sem nélkülöznek.

Ezeken a hatásokon kívül még talán az érdekelt leginkább, hogyan,
miképpen lehet a költészet nyelvét ezekre a könyvekre alapozva ma
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is megszólaltatni — mondjuk T. S. Eliot 20. századi hasonló indítta-
tású, jellegű versei után — van-e, lehet-e frissessége napjainkban is
ennek a nyelvnek, és vajon nem csupán archaizáló vagy archaikus stí-
lus(gyakorlat)-e, hanem valóban meg tudja-e mutatni a mindigjelent.
A kötet szerkezeti alapjául az Újszövetségben az imára vonatkozó uta-
lások adtak mintát — „szüntelenül imádkozzatok” — és néhány miszti-
kus — például Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz, Hildegard
von Bingen —, akiknek írásait, vallomásait szintén a Biblia (és persze,
és tagadhatatlanul személyes istenkapcsolatuk is) ösztönözte, ihlette.

A kötet kerete egy valóságosan létező, állandó imaforma — a for-
mula pietatis —, amelynek felépítését a verseskönyv ciklusai is köve-
tik, átszőve rejtett vagy nyilvánvaló idézetekkel, allúziókkal, parafrá-
zisokkal, de stilisztikai, nyelvi, gondolati rájátszásokkal is; ugyanakkor
egyre-másra ki is tér a szöveg az egyértelmű olvasat elől; és van cím-
zettje is a kötetnek, aki feltűnhet az olvasónak, de akit nem kell feltétlenül
felismernie, ám keresheti vagy felismerheti olvasás közben.

Válasz a körkérdésre
Munka előtt, reggelente, amolyan átzsilipelésként, olvasok egy ne-
gyedórát. Ahogy más, mint hallom, meditál. Az olvasnivaló több-
nyire vers, inkább régebbi szerzők, mint kortársak, de Kosztolányi
nyelvről szóló kis írásai is megfelelnek. Azt hiszem, bármi megfe-
lel, de ezeknél kötök ki. Olykor a Bibliánál, többnyire a Károlinál. Il-
letve, mivel a reprint kiadás van meg (elmulasztottam ellopni egy
gyakorlatiasabban használható kiadást, nem mondom meg, kitől, egy
rokontól; pedig szerintem észre sem vette volna), két súlyos darab,
ha egyszer becipeltem őket a szobámba, egy ideig ott is maradnak,
és akkor „ott kezdek”.
A Harmonia Caelestis írásakor egy ponton az az erős (úgymond szak-
mailag nem magyarázható, nem indokolt) késztetésem támadt, hogy
kezdjem el elölről, rendszeresen olvasni a Bibliát, az Ószövetséget. Jegy-
zeteltem is, összefoglaltam a történeteket. Sok jó történet van ott. De nem
fölhasználni akartam őket, nem apásítani; volt egy kis sunyi megfon-
tolás mögötte, egy ki nem mondott, hogy ez majd „segít”, nem is a fog-
lalatosság maga, hanem hogy ez valahogy jóvá lesz írva. Hát a szoká-
sos metafizikai üzletelés. Én így meg úgy, Te pedig segíts, Uram.
De nem egészen. Ennél elemibb volt a vágyam — nem is olvasni, ha-
nem bekebelezni az Írást. Ezért is jegyzeteltem. Hogy megjegyezzem,
hogy birtokoljam. Úgy éreztem, hogy ez a föltétele a munkámnak,
a dolgozhatásnak. Hogy csak ezáltal tudok abba a térbe kerülni, ahol
hozzáférhetek ahhoz, amiről még nem tudom egészen, hogy mi, a
regényemhez. Ezt az erős, indokolatlan vágyat jó jelnek tekintettem
(okot és okozatot gond nélkül összekevervén).
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